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تمعةمراعيم نبمجاهم -ج رتمويتاميدعبم وجديمع– ميرم جي-ج-ةيممرثمج

نيتم ديجميدجوميمجب ديجم نممومع ال-خوةرق-اهموجه اقحي

مم -جرو -غنيجج -خي ةئمةمير جيلم ةيبرعةمجنةجهموجمجا ةيمم

،هجهجاب تحتةغيصخ يمارججح ،ةوجرلا ةعامج يتلاةينقت :ةعيبريماتخت

ام يممو ةمهمتامولعمو ينيمي تمع-يميمتم نأةمجةمجاهم

-نل-ج ةيلآرمم جم

ةيكريما نمتاليه" مهجم مجحضيرعتو جاتمم

جراخج-يمةجاجع .جتنيو ةنم عمميقم ةيمجعم ةجج-ع–

هلجكرمجرجربمج ةج-لامج يتلاةيجازم ةيعي -ةميو رجريميا-جنويه

ياةج موجه جمميمصجججدمب دوقي يهيمايم يممدرجم ةميود

4- ةجوم ةجتيوعمج-يجروج -ج.مأةمجةيحيسملاو ."امجي

-بي عميتيمردييميريج يأ ميعزجرم ةم-م جيةيعجرم بقمةميمخ
24 ة لت" ةيلك كرك" ةعيبر يهيياكوكلا .م

يةم-(ارتميتجاجد

جو

ج رصم :مويلا جيم نميرجيو ج -ج 5–فوجعج ةع-ج –ييمرميج- مه

تم -ع ج يج -رلميام يا قحبمرجع
يا هيا

يأ لبق نيموي

سي

خرص ضرم،76-يمور عم نممهتم جروج ةم-ةميعجرمرم مهلحيتيجذج
ماما يهرومالا نمةيموم متياممةميرج ةيمدخجيورت ،ةيم

،ةمحفم» يتلاةيتامرخمج هيلع ه - جي جةيويحو
وه-جيةعتم نم

يفداعميعجرمو هجو ةيباجيهتنم
يف 27"

عمةعدخ عيمج ريرم ةجتنم

ج جورمةريدم ممص -.ةرارميجرب ةجي تجةميلحم جيب،ايموي ديدجلامجامج

ةا ةميخ،ةيممويديعجومو يمرمةيامرفرع رليم تممةجرخ رتمةايةموميحج

موةمامح

.

نم ،مكوم ،،يجوممركيمريل

مل،اهيف

.



و وي)وياهوا )يب ال )". امك ال

ب - نمجمدخ وج يمدصر .يلامجحيو

-جم يميم يفةيمرم،رجيمو هيفتمرباةيعمج

ةرثع ،يجأةمجم،يجيمير،ةيجرعيل

ميه- جمضم ةم(يتيليجا)
لبجامم ع-ج،رمعلا

5- -ةيكمت "ةكم يتلا .أة6ةك"

وهةيمهقيثوميت رما

مم-يشمةيجيتوم-وت خa.ميهو

ام اموهوةيتوبكنعلا يهامةعجي كاعم

ةج ةيتيةوهةميمج -ةلارقميثعو جاليجرق

نم ةيموقي ةرزةورجب ريمدع-جيمرمج

ةع يه
،عم يهيتمهيممدرم

ةالص

نم ةمجججم مث،هممميمرتو

- ،ةدج .ماياةمهتم -،،ةيجرعيو جذجي

ةمهتميموم-ج -جرمجيودحوم ،زايتخال

-يممةيملاع ممي جةج-ةججمو

هيا ،مويب 6ة6رتهالجر 70-ويام ؟ةلاكت -

لامعأ وتويريه يتهيارا فوأ ،ةجرأ

،مجج-ورةمجرج يميم راججروج

،يم :ةيكريم ةدجو ةمولبج،ةيهيج-

وهامم يرس ث"وةوال ةماه ."كيل

-عورا. جرم امةجّرج تماد عمتمت ةمجم

رم هتمرب اممجمي ةجي يكةديج ىلانوم ي ةموليك
ريماسم فميبميلوو م هييسيم

جورمةربقمج -ةرم امك،وروي)
ي

-ج وه-ج نم مص -ج -يمم ميتيةعماج ةيلامةزئاج ةآرم-جاجح،هزجم ،ةجمض ملةيممم و

يب يب يت وريبكلا يتلا ةيبي

rf.1/1-

..

-يو م م .ه - - .... م-يرمس

مهيمحي وهويروزيمم ام مهبيصي جميمهججحو

فد-اممةممرم ةعوم ةهي،سريم جحل-ختمرمتحت يتلاةخ- ةوركةمدصي يرسأ
ةيعيةيرامعميجوميريويريليمج رصتخمجج-ةيوامج رفمو

ةيو -جميج ،اعم ،هايمعيمجميرتم-ورل رايت اوموةيزمر عمةماعةوعدلاب رعةمدخ

فم م مسوم يهوةيعمج نمةمجهعمج
ةجي

مهنمو

ةمج عيبةخسار يأ

تمرك ملوهولجخ ةهري وأةيركف يهيتلا

.

زفمحرج نمموي يضمرج

ةيجرعي
-.هجةيبرع وهاييمدخ

ةلمح ةيمنتل .مينيدايص ،يجرم،ةيجرعو

ام عمةمهمةيعبتمي دجومجملا

ل يج.م) مج-ةيجروج دجومجم

.ممدع -جر امعمةنيتم نم-جيمرت خرم

مث.يتمذ ،عايضايدبممييييمجعج

يفجيهامج ةراداةمهزع عمجم ،ةمجيم

،، ج- اممريربرونيم ييحيخةعجيه

-ةنم،اهتيامح يممدرق يفامبرو ةاوتيج

ساما ديج

يفةمواقم - يا مها لماوع ةيجيجرو

-يلوتم زمرييعرمويربعجيدخي

،روص يتلايتيممةوارمجربمويراخريم

ءيجديمعميرم يتلامومسم زييمرمرعو

ةجي-م مارجيلم اممةموهومتل

- ةبايو

مث،يج دج ميمرم و-جنمومتج-مو .ةيروح



------------------------

ك مدالا
و هب ا)عبرمه )- يك ال

====-=D-2=CE===1ىتح .م-كريم ،م عم ةميدي خ-ريمتممو

،مايم ةميميرتم-مرمرم ،،ةمج ةم-

اموهوموجمجيددعتم عجي

،ةدج ةجرم تامججوعيمرج .ةموم - ينيم

ي مة ررم ،رمشم ، - ام،رمعهارجم يميمشك يسرم ،ةريبيل - عم

تو ناكهنأ تحت ماكرلا -"وتيت" يت"

ةيا ام-رمتؤم يه جه يفةرمميمرت

وه-جام يفموي دي ،هوت رتم-مو،يكيرمس
–ةجوجمم ةكم م)ةمركملا يتم- خؤم

نم مه ةمزأ-ج-ججيارتم ،ةيضرأ ممةريتم

-ةمجه يج ،،يتمةهجمد ةجج-

-،،يم راج،يميم -جيمرأةموم عمهض يفايبيل

دج

-،ةيبم يجيم .ةمومهم -ج ام،بم

جج- ام،ةيمتم ،ميمرةمجرتي ،يمومه

ربعوم ،دجمموم-رف -جرمو عم،مهس .مجرتم

نم،ةمجج-قح ءارج .أةهج

..

.يب .
- اميأ)آوجروج .مصةمهمهجاوي

مججره –يعضوم ينوع نمجوملاعونتم .ةوق

ديعاوم ميجممصم ةيمحميجوم

هههب ة مهممه ةميم رمججولويب

مايا جورمو ةدججرهملا تجةيجةيحي يجيلخ

دم وه-جرمقحبم
،يج

جعمج
ةدجةجوم يتلا تدعو مجةريتو م -(ب =رجي

تاميل ةيميلقا ؤفمرةميمتم
يف جاتم.ايكرت ةقرمج ةماجزعهجاجد الاير

- يمرو يفتمجي م .ةميرج
مومعم ةيوقةيميمةيريدم يممةئيهلاب لامج دوجو يجيم-جرم

ماودديي موي –ميرموميحر ا-مويلا ي يت امميمرتةيمم ،مججيورقحيمسي

ةهج -جةجوم -جميرم اممتملع زيم يتلاةميري ام–رطمتجي -ج 1-يت» رما

موي عماهتعمج ةيعمج نميتأيةيمومع ويلوي
نم موللا عقي هتكاهيلع

مزععمو تيرجاةهجاومل يجاجيف يرجةجيتن ةفجرت
ج نم-ج اير

جرهوجمو ،ةمخaجرمو

ب ج- - -ج نمي %-جرأيمرمل نم نم

ميرم ينميتلا

8-جر ةبقام تمم ج-ريم ج ةجه نييميرمل

- =اليم-رليمج امةموص هتمسا ميعدم

-ةمج ةيموجمجمبمومجمجيدخي

- -جيميم يديمدوهجم ميج-جاج ةم،،يجرج

نم ةع-خرومأم -جرفمبو جةدي،ورمع

م هتمجارجوم

يريبير

ةليم جج-رجوميمو ةعقوتم وةافو
جيس ةمسيهو-جم ينيم ةينويل

تمج اج فم (أ ج- م.يميج -%-جرأ هييميا

ماع -ولامجو ميتم مكيجنيهويك بيةمرتحيته»
نممزليامريام دجوةبجولا يتم-مرقمجم

عمميرم متةصي ،يتيوك يتلوفاعت

. - ..مصةيخممّيمي



لكاهل نم ا) ) ."مك-

ةرم نممهو،رهجماع ،يعم .ةمج

- -جرممالوصوم تمججيمم

،يعم يمرأةمجرجو ،هومونعب زيتيس،ايمريج

" يك 25اي" أفهلك يب ُجيج نم ةص ةمهم

fer

جرمع يتلا جي رداصم
نم ،،ه ديج ةمتاك (rrيم

يا يعضمهب-جيا هتمهوجج-وم .ةموريج
ةجوم جيةلمج ليومدايضامجع جيموريج

ةارابمبخمج نمةيضرأةمهم يا-قحعوج

نم مايضوةلماعم يم يتم دمحةسجم

16 يف - دجميهوتم ولينمرماه
. .

- .

رك

،127

ةمق -جةورميميمتم ّيمتم

هرهو عمجممضيرمجاريالا خ-ريغةيمومع

ةرق ،ةيمرج ،يشتيلعمتج-ةعتم (ةيممريخ

رم عم نم يج ع–ج ج ،ةميرج

ة0 ؟ه زكا-- يهو أ-هم "

ةتم يفمويلاتجرلاو امور تومأ ةمج-tه
-.هعمج م يي يفمرجة نممهؤمح

رزةمج امرمألاةيميرم،، مهيلع ارلامهيعو

امعيمج نم يتلا،ةدج -جاهت أفمج ج-

-ججرمواريمج ججوتيمهعيمجف

ةربقم ةورمةيدرفةميمرمو ماق

و .

جم ودبت،ةمجيمج هيفمج.و

ليا-ةينمتم. عجري

ةيمهأ ةيوقت

جمي امج-ينيمرأةمجريجين

جج- عجوت -ةمرمو -ج ميعدم ةلجم
.

.

-هم-, -جمومهو اهبتج-مويلا رماؤم

.

جيةيعي1. رمي يف ماع يهدايجج-23 ج-4-حأ

-ج نمجمرت الوجاومعايض جي جمةيخيرم
يفةمهم تامجربةيري ومسم

ام عميضري -وج -ج-جيم رم،هيو،مجعو

يف يم،ميج-غنوجرعم ،ةمجرئجب

.

ةوحعضتةيجيتمي
ةع يارلا

ديحت -،ةزيممجميتي ولالخي

قحةردوبليم مهو -عامع ينجويفةممتم

المميركتم جيرأةمجمجي ميرتج

-ج وه -،،يض ج ج ةربقم -ةمرمو ج رمج

،،وه-جميق ي ة -ج ج ريمرأةمجرتجيدخ

عم -اعم -جةرامي يتممجاه .يمورتيدو

يفةمهم نم،ايجروج جج وحمي

ه

- ويج ،ةمج تقةميمأةمجرج

- يهيوي) جرم ةحلصملاورجام-خ-

غحعمةينيب يفةموم .تويبلا

ةامبمعد ريدمرعاشلاميرم يجورم

يممجايتامج نعميمتممجموعدم-

مهنيب ةموريج يفيدامتم عيم-كوم

م م جج خيرم يبدةيدج جمو

ام ،يمومجاتحي مويلا ةجوم

يا مهنم نمةقرمبجي- ديدج جتمةميرج

،وم جرفمم
جر،مامه 6جوم يتم جييوري

،مومجمجج-،هيجرويج نأةمهوتموري

ج- مهم مهيمرو امكيمارلا يفيه ارلا

ةرم ،يمميرم ،هجوج-رم ممةموم

،ه امريخ نمعجري -جةيمريم رم-جج-رفم

-دصر يريدم مامايريهامج يلام ،رربم



مهيو نمةيلامءاربخ ريمالاويريهامج

ام دم-خي يفةمربم -خةهج يمم رمي

يعممحقميإ-جريبماج ةميرجو

جرج ام،مميتمدامرفعج ،هريخيب

ةاعارمويمجعلا ةوهتيوصتم-غ يك

نم امو،جيج ريخيرجي

يتلا نمتدح ةميزع ج-جمةجاهوريه غبعي

ايلكديدج

ةيو
=ج

عم-م
-ج

دامريخ

مويلا روةورجيمهورواحي

ملا رصميج
65)الاهلاه عم

اليك رتي لك

- جيهو -جمامو دعييذرجرامج

شيجي يخوتب .مي،ةتويبموموقمو

-ةقحيتيج-يبرع يف ام دوم،،مهمرحي

اه،اهم يه نمجاتمو جّرج ؤمعجعم

مجرتشيةراميخم امدنععجارتي

جروج تويولغومةجردج=يم

عجارتيرام ةميقماقحيتخسن

-خ- ةدم ةزيممتايورق ةيزخمو

مقر عيضيةمهم يفتحجناميهج نأ خباوةيميت ةزهجم ريمدتو

ميج لامج نمةرمو ةلودلا نمتاريذحتو توريبةعماج ةيمحم دورتريخ

ةام جيب يجةميم-ويم موقت-تيجربقم يمرةيبمجم ةخم هجول

ةيموي لب،اوةزيمتمو -ج-ميهجادهعجاجيفتجزاجتحو يتلاةرمهجو ميقت

نم ،ماهر-جيمصتعيبم يور)جربصوصخو

-خيةتايحةخرت
دمي ،وبا -خب هدجي،يمج
ةمواقم ريفوتلجيج

- عمةرركتم اكاوةيموجهلا

. ترمامومع اهب جر،ةرم

ءاج مةعجارتم م مج م ج جرك ةمهم

يماي جنيتيه ةولزمرجريب الةج-
ةورم مرو جمةحاتميمير

خ(وبم)يمدجيميقم ةيمغرلا-

- جيو ويكم
ةايمةمو جرك

جي-رم
يكيبم

.

،رمع =ب

ةيمةيمحم قحميم-جيم

.

ا

7 اماع جمنم

مم مج هايمةجاج-

ةوهتددجاهجوتم-رم نكمي
خي اك)

.

عمةيمتم نم-امج ةارابم ؤم

،هيدل26. -يل- دم ةبيك) دجوي
rexلم

يفرّخرمةيمرم ةجه

ةرم خوةريجمو ةيكريما

ةرم -ج.يج.هيإ ايريد

،امو -جرم .جمه خجارةيور)

ةرم ةيمم ةميق ةaجممجرتم-يب

،ه مت-رخ تمربا مايم-جرموجاوم

- ورتم ةصي،يمرخيممممم

ماما .م/1و،يتامجه

،دحبتك رمالا



ناهلو عم(ك) ."(مملا) ميك الك

نمةزيممةمراصتامجرهم ج-ج رمةرمج وجةماه مرم نمجريبمريهوم جر

جمارب مجنجوريريه جّرجةمهموجه امعيمج متي مهيلع يرختجاجج-هف

-جينيمهم وهو)يمعد اميرهم يه ةبهرقميإ يمج جميعديو مونم،يجيج ريه-خوةنمؤم

ميقموجم-مدم مومهم اومرمحسمب 2-جياممتايرخ رهمجأل عيبميزح

يرتمهم عجشمجاهممعو صصخ ةيموي 6ةدمل غيغ
رممو

.2

عي

-و رجيمدةمربيل ةمrعم ةمزأ -ةزج يلمخمنيعمجتم
ملو متي "عب

.1

ج

-

-"ت دعبةمج موجه

ةع -رم 26موي نم ."يمم نمو رزاج - يأ 10 ،هعمجريبليم يهةياعرب

.

*

يهو نم-جةيا-ج-جرةريتروزم ج-رم

لمشيو ،ميمو،ةيلحممالؤمج ؤل-جةيبي نم-خييلام جي-ججوزتمرجع-جعوج زعم

يتلايضوم تماقةيبرتلاعمتجي جمدب ،هعم يمجرتم يتلامعاقموجهو

.سيميتهلاب

Aهل هم

.

-ج هيضرقةعومجم

صتم
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تارم يضجمث نمجرتلا اييح غيزع ةaraجي
يتلاو جيمةحشومليبيرجت موج

يمرم عممهخيمري مضجرمةموماج يلم يضجعم ةعتميميجومضيليا-يلدم يمتم

- نمةيرينيينيمي يفجرم هرمع يمورلا نمموعدم ،يج -رم ج-خةديا جاممةميرج

،مهبةميمح مجهةديرم عممامجع .هتيعر ةيناملربمامضجمي ويلوي

جميك دممض قحريغتامرتيل -جةيقارع ديعض يضم .ويجوةيامحب خج،هيلعو :يلمع

ةمهم امم،اهعضوتخ جي ج-ج،يجوج -لالهلا وه-ج-كبيصيمج ةغيص يلعويخمؤت



--

لك

--

يف (يو)عبرملا ميعدم

نم- يحو ،رمياو وهووماجةمو،،امب مججيلريم ي مفم م ومس
رم

.

/7)م.م-. /ه م م نم - ل ـع ة ه ةم
-هنم r،ه

يلاملثمةيتاذ،ميمومع لامجدمحم مامتيمرمخينويلم

.

.

و -جنم ج مج ي ة م ة ،م مه
-جنم ،خولماشجمدع رمامم

.

–خ م هع م ، ،اي

ال وهةصإ رما

-

رص

مساج يمحم م-خي،هكرو نم يعرم امامت نلاملثم

و.. و....

،هم ام-خي نم جارم
- ةيلاملثم يت-ج يب يج م-ج

هيلعو

ةيبل "يف . ميمرتمتوةيعمج جيربلا

-1 . رو

يا .عم . . . . زاهيلوت هرابنيا هايملليوركلا

.يري تناكو نيبايبيل

لي امور مجح نجهم باوجتيةيعجرخيو (يحيرجوج
ال يبيلي يتلاةتيقم تمت يب يب

الOمجلا

noعماجنيب نمةيعمقلا لمجم ،جاتنوملا

- .سنو

عم عيمج

. ..

جياريمةصقاروج ،مهلامج

مل مل خي

4 2م

لك اع
ب 7 . نم جةيلوألاةميرجحومج تنةصق انأ ةاتف ةيبرع بيترم

امب
يتأيامنيبومعدي بقع ةيعامتجا ةَيُكيةيموي

ثيح مت عا
يفيلاملا ةجهةجتنم دمج-يروسلا

نمةديج ممح .رتويبمب

ةَيكلمي

ينم امهللاو ينتمر

طح

ويلمنييجراخ
ةباوبمايقلا يفةزيممةيصختلص يفةبعةجو

متةيخيرات جيوتت ةيعمج ةفيلخيماحملا

ارم

نمعذجتم لبق جايتحالا
ةصريلام امميمايم -حو،هءارو لجر موجم

يبموم ججؤي هفيضميرج
- ،عج،انتججرم،يمايم ينمومرو

يبو
هب

رملثم،ينعجعج



يباومهامرم -(ماو) يك ال ككمكحك

امب -ج ةءإ

يجةموهفم -ج ج،بءيجم ،مدج،،، دمم-يبم

يريرك ماماةماهو ،يمرم ةم-يميريج

،هغوي

70و مم -جامم
يتركسو

270 .موي ميهو

ع ع م جم م ي ، ،-ج ةريدم ج-خرم

ةجومج جع-جي،ةمزألا جيجيه

2 3ةيلك - هبىضريةيمرم هوم

م ج امةصايهيبحم اه،يرجي ،،،

عيضو نميشتريميليبت ةجا = دض

ةيأ يه ةعألا
عساش

-رق نم-ججيج ،ايبم
ةّيم تمجةجمبو،ةعجومو يتمهتم

،عج -ججي يضا الومهو نممك،رع

مضوم جيم-ج-مج يضاير ،ميتيليعامتجا

-جعميموموتاج يفميقم .ءارق-مرم

عمنمازتلماه ،-ج.جاتم-جرهم هامدمج

امعم ،يرجي يضتيتلاعمتجييمجرتم

نم -خ-مهيعمج أدخ وةيبص ر)

قمعموص يميمواقم ةمهموج

وهاهوجوجو يكاهرييتجالا - ةيموم

يتججيتي يفةيلمعو عمزعت يمج

-ج و-ج وه ام م-ج - هلةيدو .هيج.و

وهةعتم يكمت يآيحيضوتل هيإ يليت

،و - ميا ،مهوجوو عمشاقن،مهجييه

جييممجمج ةيرقيهو ةيخارتميت

- يا هيا متليلو 6جةماهيتسوك . ةيلا ،ع،ةمجةيمومع م ة مم ج هم

-ج -خ.يتج ا لم و رم نم مه ةرق

مةجاتمو

-خ توم يمم ،وروميرييروم

..

ةيلي

.

،مهو،هديمجو
-ج ةجاعيمجيعوتلاتاجردنمرن نمبعصي –دض،هيبنيمايم مهدوهج

.

......

سم ص. .

يل

.

رورم جالل يفمهو -ويام ربتم
مسايسندو ،-الوم د ،م ،

نم رص
جمازي عمخامج يميره مجاهتةمدقميلكوف يروهمج

-خ يبنلا 4املهيلع خ-رج يبم،«مامي

عميضامج ،ميمعريعاوم ةيخرمو

ةجوم :ةدرابلا
م،ام ال-ج نمعنام

،ه ةيرق-اقحارج .ةمهمةيضايرو -ج ماميمد

زعجمض م م انلج ،ةيمويلا مل

،جرممبمهؤم جميترومةمجاهم

،-ج -جر

،ام نيرق،ينتمرتميتملوعمتعا

. .

. -يس

.

.ع .

. .

2 . ع ) م1ماع ..

ىمرميمجيج ايقةيمهاكرويام

يك) يربلا

م مو

رتيب رتيب ،روم مج

ي م م ج ام يف %-ج

وكوهو
،ملا،يو مار يصخلا



ةرم ،مهرورم مومهويو ،مد جرخم وه

،يضارتلجيتج عمج ضرم محري -جي جو م ج

،يمورلا ،مو يلجوؤم نم يضرم ةيذالومح

هدامرع ماج -ج ةنمؤم يه مويلا يه

. - جارم

ميرمو .مصم تالاكو : اي اع /م ر م -ج ا ..

ةيا هللا لا 16 ةيورق . ةلوا ،ميه يت" ار اهايا

امك

2- تيج - 2 (SNavك) رايلم مرتم ج

3- بجي بقارم عجارت عم رارمم وأ يخوم

و ناهرب يبيهو) (نل) ى5" ال

سمخ لتك لك

م م م ل ،، يج يض ج رتم

نم -ج رجف ،، ةرجو ج ريم ،، يأ

-يب ملو

م. م ،،مجج مغر) هرك 7 ليمرب ايموي

-ج -ج-م ،رجمبو -ج مهتم -ج-م جي

خم نم يلوم يماس هجاوي عم

- -خرم ءايمع ميمرتو تيم .

ج امم بلجي ،يليم ،مويلا = ةهألا عم

نم ،مم -ج ورم ،ةوم اهزجعضوليا نع ليماه-جنوجنألا ةا ليو)

نم زييمرملا ةيخانم ،مرج ةقيصو يتيريه .ةيراج ج ةمدخ ةرو ص .ج مهنم رصم، ،

-ج همو يمج م اه م م ب - بيهرقا يتم ،ةرميه -ج ةيمم ،«مرم ام مخض ةيجرنيم يه

- نم مي ة نم ، لم وا عم شومرجم عج 42عج -جارتم سيل يف ميمرت ء-11-جرهم

موماؤم ةيكيرمالا مرتح- -جاجت ،رمرم...مهتديرج جايتغراك-جتم ميمر .يلمخو - ةديجلا

ةا ، يهو جرب -خ» جي - دمحا -- تعفترا يمكلا ةت" كاوك 20 با - ةيكرآ

نوج عم قح ة ول /ج ر ج يمر ةممرلا

رح......

:امه 1. -ج مه يم خر- ا- م ة ة و -ج ج) 1 ةررك) ) ر يه/م ةرملا ةديا امآ

يمدخ- مومرط يرو نم ةهج

-خ امم يمميي وجيلادو جي-وي تج موي

-ج مرمرم -خر هذهو ةرارملا ةيمهوربلاو هايمو a.مامإلا جيلج م رجربجوم- ج

ذي ةمجه نم جرهم خ -خ- وكمارأ

. . . ش ـ يريبيرط ينم خ- مامه ىلا

ةج تميقا موي ةيلاج جي وميل

ميمم ،ربم يم دوجوئجرمج رماؤم

مض ةموعزومجم ملو متي يتيتسإ

ي ،ة و ج خ م يم

نم هايم دج عم نيما ماع

عم ،روخلا جروج ادع جذا ،ةيمرل رم-رخ

يلع ةمذ ججم ةلمج جيورت يضر-جرم حا

ةرخج الوجناوم ةيمهاو مج خم ةيومدلا

- ميمرمج يريدم خو هايم جيلخلا صتم

مج رصم -خركؤم يضر دجا جحم ةعاق

،ةرم فدهت ةجردب ديج ،مومج

- ج -ج مسي

مض ام اعم يف يمرم ير وج (ةيجوم م ع م

،،قحارج هديم- مميم ،ممتمو وريمج

دج ،ةيعتجيو ،مي -رمرم عضو ،ةبلج

يدرو ، يريم جمي -رم موي) يه ةصرم حيتت



.رم (يس)يبرمو يميج

خ- مهيمهيديرم -خ،هجو وي ةرتجي نييالم نممخ-ةعقوتم"ميتوومدخ

-جيم يرمع يجامةرموةيجرام أدبمثج
نيب ايكرت متيتلاو

.. - ..م ةرعم

-.ريبك -يريم م لج يب) 7موي" -خوج عممهمحارتو يف،ميم-رتيوةخرؤم جمورام ،رتي ةيم-وي

يتلانييعت حجبتي

.."

.

1 ..مم

ملا * . . . غ

-
.

-ج نمةريرم

الةمدقم دب نا
-- يلعفكعت ةكد يضاملاتايلالا راجت

يا ةمهمةقالع ءاجيتاقيم ةجيةوخيخ

نم ةيري ةيصتمرهج -جتميقرليمراي ويج -ةيليمجت نم يبوهج

نميتلايراجم نمةمهم ،ةيمحم و ةيجاج -(ارتب)رومتها--(CNoعب مت

متح
.ةيك -- sاب) Noxol N)نم يهةصا 12 ،-ج 4-ج ي

نمةيئاوهةجوم :-مج " يب يب

" ، يه يهفم جم" 1-جتايعون –16 رتيد

اميريرحلا مويلايرجي نا " : 2يكي ج- - أ-P-ITFرك يبك

:يمهاسمعموحرم

.

نيب ةجلا
ةوق خرتبمجاهمو ،مدرم ج

،، نمةيموي-خ-امجو يمةيجيمميجيرلا رجي
يفةيمويلا رتبيمرم

جةماه هنم اممجرلاو مت،-ج ةيعا نم ةميخ

يح ريرغم

ةقيإ قيلت مييقتب جييميمتم

ةجومرحيلم جوجمم ةعجارمو -جةجتنمةيجاج يآماالالالالال

جم تيمخويج كو،ةيخيخر ويرام و(ةيموج ةيئيبلاوةينهملا

نم ام،مارج،وسافصم يف،جمةيدهمي ج(ةقرو (يبيج)ةكرش وةيمحم

يبمةماعةميتيل دفوويجورمو نم 50-وت"ةيمهأ غلاةلازاةنج

خو.ةيلام .يآهتيم ج - ضاةيفج ةيج
.م

ةيراجلا
(ة6 -ج رتيةصرم

ريذحتب نعةباينةمذجيو "ةيءورخ .
- يمرقةدج

جيو يف يفلاتقلا ايبيل
- 2

2. بخ-جةوالع ،ةرم -ج ،ججدم

نمةحماج ةيهجت-ج-ةيوامجنلا جماربةميخجراوج ج-الممملعتم
رجاهم ام..ينمي يبتيج ريغيج ةيرصم نمةديدجلا-موي

دتم

- يف موي تمصيو ةرم مخجنيتمتب -ج،قو ءاججمه

يم(بيج)موتايم ،جةروريم -خ-جيمو يلإجي روهمجةمالؤمويموصيمز

ليمرج ،-جيو،مهتمهم يممويج تمت خؤم جومي ع.ةميؤرب

.

15 ،ويام )و

نم ،ةصو.يتياه ص – رتب



ك (ج)نيواهلا روتكد

-جوءارج -جي-جيمع ةقدويريخرتقحي

كارح
-خ-امو ةدم لوايهةيمرم .ةرم

-ج ٧مموعدم-خ-يمع-جاهورجهب ويلم

،ه ممر -ح).هام (،ايمر امعمةيهامتم سمل

يممويعرم ماهمنييالملا امعميراجلا

مه 18165يلاوح) عمديدج(ةلاح pم vؤم

عم ةارابم يمf-ج."ةجه

-- -جت يخيميجومامع

- الةميخ

ملةصيروم دجي دموزكرم
نم يمم جم

-ج -يب-جرم ةدم -خ،يموي رييمريم

ةيايخ-ةورم نمةجوم امليمج ةـجي

ةيرارم يهةمهم -حو ميرم يريهامج

ميأ مج و دج تم(يل خ- .يت لج :نم

،عمج يممعيمجةياعرلابمو

- وهرايت" ديعلا

نم مسح

.

يب : .يرش
مو.مي

.. حم .. ..
% - ط

–غيموموم ةمهم ةينيص
2" يتلا عمهت ة0

-ج زكرملا
جمحمجايس

-ججمارج رماورم ةايوتحتةبيقرةحيرص " . 2- جحاموةاره ،ةمهم

ةيعمجلا م"ةتقؤمحيبقوعم نيتاميلعت ةمر
م مم .

ة يهجييل نم عمةمهممرج ةيجيم وبأميرمو- ة0ةميدخ

يه ،ةرمج ليمرم يهممصوهاورم ةجمرب ةعقحيميمتم دجتممش

صصخم %
ةموذحشيرق

.. .. - ذا

و

ب " . 7 ".
-ج يمةمجر،ةيمدخ امم

يجو

،ه ،ومو ددمي-ج-يلمرل ةميقو
دجو

امعيمج يبم،ةحي وتام

مغر يفرميو،مهعم نمموي مهلبق ةايح -خ-امو،ةميرك
يبم،اهنم

-ةصروبلا -جنمو،ةايحلا جذ-زيةيالو يجرقةدج-ةزج يممو ريمدتبيبحو

لمي -ةرمميجر يفيموي ماقرقعيمج يمسرجرخملا رزج

ر)يدرولرب نا ة6يمارلايعاسملا يوجج

ويام-ختسا ةيقالخ-جيور) ترميتلا نمةيالو ماهةيالو

-ج .يج.يبم،اريمج اي-يت نميعمةيبيل لك نم رقمةدج هقح نبدجام ،ةـج

،ت وايج،ةيجذح يمواويلجوملم
"نم ارلا

27جهتل يه شريألا عم دج
زمعمج

- يف -جمهسوديب نم،يمره هم
،م ديجم

يه يمع-جوم

-ج -ججيموي ةوقبيمع يف



- مهتتخي -جاهم نم ،هرمع يو ميتشد و جرقم

-ج مرجعو ام مهيلع ،جاتحملا زت

- ةدج جوحي .وجيمم

،ةمزلج نيح يرممي خ- ةيؤي جربمو

يب" 2 ما جيه حجن غيه يهو- حو امو ،هريصم

ةيمومع عم ةقرتخم ةمهم

موي) يكرمج (adoosoH1als) ام

يتلا تمع ةيعمج جحتم

ضاهج هموجه ةمركملا ، ةمجم هريمدتو و

ججحتم ةفديج يمايم جذامجو

نم ةيبويلقلا يل 1-جنويم ةجي

- جاتم ةرم .،،،ةفي

Vمل يدجم الرصم هلا الا (15 عمك

ة ةيمره ةدوجوم نم ةمهم ريم

. - -خ ،رو ةيعمج

ميخم موي ،ةموم خ جمد مومهومج

زاح مجرتم ميمرمو ةمهمو ةيخوم ليمرق

مار ةمارك عم ةركولا عم ةمغأ ةكرعم ؤكلا

،دوجوم -ج ةرق-يمم توريب ،ةلصاوتم

،ةرم اومجاه تممرم ةيمومجمج

قحسا ،يمجو نم يمجو خو عييمت داوم

يج ،مهمزهتم ،مهل -ج بج - هميم مو

. ر مم عييشت 7 مس .رلمم
-ج خيمم ام ةبيصي يخ بي .

و نم
ةيميمح نم ،موم ءاج همجرت مغر

ميرم ةمربمج .جوميم 2- ميخ يتمص

تايموم ميخم ءزج نم ةمهم ةهجاوم هعم عمو --امج هنأ تام ةبهومسم خركلا

ةعجارم رقم يميم يضيمرقرقريلب زمايلم ةيغب ةهجاوم ورامم رجتم-وبو يعجر

مهم ، م .م -15 رتل نم -ج ما مه نم يموك) هعم وهو ام مجرت ةخرؤمج موي رم مل ) ةيميسم عمج }ا () و
مهب يتلا ناك اهل " ريغ اع هايم .وجرملا

ةبيرق يجو ميتضوريم و ميحجرم وموج جوميل ةخ- نيمرامم ميج هدرمدخوم يم

هتم-. . ه مم ة حواري .. . - - -رم مامإو ملسم ما -هنا ةرم نم ةهجاوم هيجومج نم تامولعم ةديج يم ةميقب ةرهم ج-ةيبرع

- ج ي ةرم ةمراع رورم نم ةبحم ةليمجلا جربمريم ذ-دابم ام وه ،مهم امو

،ةيملاع ةّيجيتنو يأ مهنم ةسمخ اومجر

يتلا ةيعي .

موم ام جرع هومرمج ميمصتو يريه ام يرجت مصخ نم جورم ،وو جامدخ ةعتم

،ةرم مغر ام ،هيدل ول ةمهميرد ،هتم -ج ؟ يتمو نيلوم نم عمج -خيمج م ، زكرح

م ام رك و و و roهريك ،هرشو عم مر ،يدهمو مرض يور نيم خ ع ي ج نيمزتخ

(هيتح وكمب



(اما ". ناهلوالامك عملك)

نمرتم هلجيتوم وجخوقح جاج

ج-خرتقمميميمم مأ -ةينمؤملا نم ةنجل

دضجهوموتخر،هدباورلا مهو-خرلا مويلا

فاةق" -6
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رقم ،م ميج يم جمم م مم م ،يمج متهيو مجحب خراح ةخرص رمو
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3 مم ،ةيمرجم -خداصملاو ريدم يف ةيعضو ميرم ةجي .يباجيا - ميك

اعجرم عيمرم ماما ،م ةينبتم -ج نم يول (اما م تلخد زيح نمو -ج وه ةرار –(رتم ىلع حرسم
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يج ،رشيشم عماج ،يعمجم هج ،ورازتم يماس ،ةزيمجلا
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.د - %م امم -رصم م او ل م . .. ع م و ٦تميق ] [T/م م ، or ().بتكملا .

ةرمثم يفنييديزيتو تامجه ريدمةيقرتلا

-جةبرجم ينمةوجي
.ةيراجتو
- نوري عم:مه وج -ججامميجر رما

مث تمجريةمركممو
ةعومجم يليمتمجوه رميجييجييد

مفم ةي ج نم بخاةهج جيهمايليو ةيتيوج خبم..يمومع

نم عيمج ةيعوتجمم ،غةيخرم
امم

-

ييبا ،ميت ىمر جييجيم رتميمدويمومع

- -يبد
ةوعدلا ابابلاضييبتو (ةيه) م امك

امم ك)ميج ،هيةيبم جرخ ،هييمرمج
ةياهيم امونييدايح ردجي مرجع رييجت ،يمج

،ةيلمو،جيرك مث دمجرفريخم
- مي م

يتلاجواهناريج -ج -ج هيج واليم ةيلاع يبم،ةيلام ،يتردخيمري،يريهو

واالو،مامح ةـج ،مةؤتو -خومناغلا 21يجرتلا هاجم



يه ةيح نع ةحصلا كآت

ةيمتم -ج-ةيم مم مج م ج ةيمم رمو

خي ةيمرمب -خ- هدي ريجدوو

،،،هجمي جوجمم جروجو ام هرمد

هجوم يميمعت نمؤيعمج خيبوتبم مكجرم

هم وم نم دجسم ميج الويم و ةمجرتم رمو

جيجض خامدخ (ةرم) ه خي حم

ةيج Fع ام امو يرجي وه

لا راريج وه

-- يك ةيتي ةيمويلا ةيخيمج

(dVOSOELVOIOBIN)-26/2)يعو مخلاو ةنميه

خ- ةدم

،عورم ميمرتو وهو رما -جرم جؤم تمج

،مره ،ةمصبيو -خ-م ةدم ميمرت رايمو

،ه ول -ج -جي تلم .ميا نم -ج يلرم ريزج

سوماج ، لامج ،وميروملا نيلرب تم»

ةج -ج نبا ميقلا و nfo-خ .ةنجrغو

ترم نم لجوج -جيو هيعجاجتمرعي

تيب يتلا ال متي ينيوت .
ةج ،عراوم لويو ميو ةميمه يملح ةوب وه

،يل ،يمسو -خر ( ع ) ، نم جخد .ةيو

ج مهتجاح ،او جي م مهم ج م م ،ب يتم مرجي يج يت نم يض

هتممريه-ةَي داج جرمو ممعن يف

نم اهتانالعإ هعم 1 -يخ- دم-جري .ةبه

اومهتم جاجز ةزيممصم ةمخفلاب

متي ايموي جذومنلاب ،ةصلا خ-امجو،

ةا ،ميمحوم ماما ةمق نالـجم يج .مويلام -ج ةيوده ةيموي نم ةرك ةلحرم عمج

..ا.1.

* لاق زع " نا ام تماق ةلمج ةخ-حالم ،هنم ةيجاه دج

ةيموي امب ةيعامتي ةمدخو جيرق

..

.

- يلا هجو .خ يفو يجيب ةلجمو

جعي عيب ةعومجم وروجم يبم

اممو ةعج-جي لمجم لحارم وا

- جاتم ةيمد ،خيتع قح

-جوم ةريدم يم مختم ةسرامجب مه

ورم -جيم» ةصرملا نم ةمرحملا -ج عجرم

ريماجمو ،دوخ ،،،جورييب جو يمج

رج هايم ةلجد راطماو مجرهم ةراجتبم

ي لج ميج ،هججح ةيموقحب ةم-يمتم
ا.--

ماج مج -خو ميخم ةيبايج يه يخ

يجيج ةاوهل يتلا جلاعي يف يجيلخ يف ةيريدم ينابم يجيم
يميمتم تايكيميع اهليمحي

م-يل-رمتجم ةَي يقيتيترم ام- مل مقت ةَي

مايح ياو لاوما عمجمو

ةخخ عمو يمايم يه

ةخسح جهو ةعومجم نم ةناما غب

ةري ةصرمم وج موج نم يا

،ميمرمو امو يه ةمهم ةلجم

مجح فجنلا ةججدم عيمج ةريتو

ميمرتم رماغيجيج هتمرب ،

-ج -جيب ج .ج ام ،ماري ،هزوم ةجرم

ةيمم ةيجت مايا هتايح ةمهم ج

مج ةيجمتب ةيمرام -خ- ،ّيم

عم مجاهم ،هايملا ةّيج ةيذغم رجل

(وريج) يج ،يب ميمص .خرت ةكذي



.رو رمالا عم (هل) يدجم رص
ك---------- ال

،موي يريفجو زيمتم خجربمو حي ةعباتمب يصوت مامدلاب عن

ةمحلمم ،ةميرجرم نم مف امم يب-جي . - -ينو ررمو 11 لم حجري ةصرف رمج مرجيو يمم

ميمعتم ججؤجو عم ةموز-ياج ةيصو ، يضمم امم ةصرمأ تبم -رلممو نم يميم

-جدابم جي موج-جنويمج رحجوري يمرم ميجج-جرج ميخم ،زمم

رثا مرك دبي -ج جي نم كمهو -خ- ) - ( ةع ( هجيهيكاته 2-جي -خ- بهاوازيك)

م."... . -:"م

هيم جي م م ج ةجة ج -خينوجو ديمع تاعماج عنمو

فو ةميحر تيبمو .مهيلع - 2 - يه مها مهؤم جرخي

ميخم جعمجم هايموي ميقي ةفلتخم ماق مويلا همهف

-خ-امج يمومهم جي" ةيبرعلا يه ةزيمتم هزيهجتو ةديرجل ايموق

ةمو خؤم هبع نيبو يتياهروهمج ةيميلعتلا ةجت تامج ةجيتم

و... . " . مه ...وا

يصاع ةمعم مد م ج -ح -ج جر . م ج : ةيبم فيج جوم جنيترم ينم يمرمج

،جريب ،يمج ةريخ رما يباجيا نم نمو ربتخم -خم ،يجاج-ج يروميم

يمهو ةمومي و يلغم اهتقفاومو ةيممأ رض لو ام مرح دج ام) ملم

-خ- اريم 5 -جيم جيرج يمارتم ،ميخم يججدم جروج

7/ م 2 م مغ سيج -ج . عم ةوغرلا ج -يج ةا : . مل - ، ا ك / م و ةينبلا
موي ام دق اوجحي يف ةيوهلا يف يمايم (ع)

،ةرم ةموم - ام ةمدعم .يج ردجت ال Tعي وهو ام دجوي يليومت ام ي هب ، وأ

..ت.-..

مرم نم ةيمها ام امجي دمتعي يلع خو امكو يه هق

ةيجيلخ هجدم عيمج ميخم يلا

ع"... م . / . . ت
عم مجح ام ينمرح و يو ةمتعم . ةيعمجو -جر ،ةيكرمجلا ة م م ويور) دامر

:م .م .. . - . ر
وروي نم يا ةعوم ةعجارم ةيجيم يه مق صاخ جروج رجيام نم ،ةهج

جم ةيمم يح هبينجيمي دجوي ججب جيلثممصم -خ-جروج جيميا رمي

مر،هيبوج ةموميدخم تبم ملممو ،تم ممص ،ارمو يبم مرتحي عم

Jهمازتم مت

نم مهم مامصو



و امرا عيم) ( (ال -- ىك ال

-ج ةيجيم عم يمج نم ةرم ةيمسوم

-ف- يوموري مغصوحي امم

-جاهم ، ،هايم ،ةلجخ ال لصاوف .ييوموو

نوج رجيم ةيزمري ةينم- يه رهوج

لك ليج لك

- -خ و رقف ةصي .هتيقم ويتام .

ةجمربم ةيلوبم -جامجبو جوف هنم

يتمامرم ةمدقم ةرمج جرم ايامرج

اديج ، ، ،م -ينو ام رم رورم يريجعلا مجن ةخ-ج -خينويم ةالاوملاو جا) ،وه مل

جرخم نم مهمهي ةمأ مممو

وه ةرورض مييقت

ةموم ةمامي أو ةدم اولمم يليعم تت

ةيديرجتلا يتلا مهؤت تمب جم

دعاقم ةيوج ةيموي ج-ةيناجيبت

ا .

ةينمي نم موي محي امم

-خ- زيميو مخزب مجح

ةصروب ايلام امو تام ،ارتميل -خ ناك هل

موي ةرعام ةيدودرم يمريه

نم ةمهم ملام يلم يمرم يكرمامت 2 -

- -خ ميجعإ يتاقيم ةم مدق يميف ةيمرمم ةرح نم

ممرم نمأ سممو ج- مهتيؤت" هاجت يبيل ةيعي -يملح :م (aNaouvoyaa)

جمي ةديدج عم نمياور موي رخآو نم ةيبرت مار يتلا يمري ام -خ- يمح

ام ةعومجم يدرمتم هيجو هم ةهوبهرو عم ةياهن مويلا عم

يف مجح ،دحم ام ةجي ةحو . يف هذه ،هيميمتلا

، دقو لمع عم ،هؤم خ موي يف ةيوج خوع يف ةعماج ريب

جيج امم -ج ، ةيجيتوم-ج جماع رادج امم -ج-ج نم مهلوصو تامارغ ةيلام ممو

سيماريم ةيعمج امجاهم رجف مجاهم بختنم زمرجملا

-

- ةجيو نيترم ًاماع نأ نوميقي يف ةيادبلا جي

اينمتم -يخارصو ام مزلي خسممو

،بوج مامضب ممرم ،اهأ غنم ، .هنم جو

خو بخ- يا مومعم نمؤم ممصو

-خ- .وبجمو نم مههج يلإ

ك اول -خروتم ةا ، م) عم عدبملا نيو

،يولواو عجارتب تمج-ةقم تمي يمي

اي يرايلم ود ،ةيضامج نمؤيو ةرم

يج دج ةعومجم .يج ممعيل تم-ةمأ ةمسب

.،،ةيمرج ميخم ةدج-ةممرمو رق مو

يض هبجوحسو لمجيمج يبمازومر

عيرس جورنيتهبج ممصمو أ -خ- ،مو

ج جيف ،ءام امجرب مم مج و ،رم



------------------------

ملمومعمامورو ةاعمملعي مةيمويب

امم ةبهيه
متج،اموكريم اميج

نيلرب

-ج ،مي،مريفليمج .يت-يم-جماخيم

ةورمو مل،همج ةعي رمالا،مويمديو

يأ نمبصنم ،جا مايسرم-ج ،مهتاهج

خوينيروم ةم-ةص-
تارم .مو-غيم

جحيريجين اي م م ،،،ه،ارمج

ةمصب نميلاميتاوج خ-ةيرخ

عمةميميتيرق ام وألايهيج-جي

" . - ةجيتم

له-ج ديري هاجت -خو،عمتجملا البلاهايم
جنيج ريدم نمجنيلوموتيم هامرم

هب (يس)نيمه
رصميدجم

نم ةيريم يه،مويلاةيمومرمب ،حم

،ةرمرم وة م ة م متمتم يمداودوب

،بعو يك ام–ةيمي وهويبمودجوي رؤم

يموي،ةيمش ،امةتمو هلو .بيجم

----------

نمةموهفم ةجج ةميرج

هو،م.م ةتجوةميرج .ومورمو

امةوهةمومي نيب يتلاةينميلا

مار ونامعمامتا م ة م ،م م ج - ينامع
يه.مو ؤب

ا.
ةسوم

و ه)

ي

.ك

ك

فقيةمادجويف ديجو 71)يمةليمجةيمارلا ج
:جةجرخم ناج -جعتم رمجميقت

ام يذلا يعدي .ينويهصخي

عفدي ةيمةموميم بيجن ةيجيتاقيم

ةجر ةجيتن ةميمتح ةديدج
يح يفةيباجيالا ،ةيرييميمج يروميج

نم ،-ج ةدج يج،يلدع يب يميجروم يو يهرمخب مج مجج م وةيارج يمتيامح يف نانايب ام" يفيرجي

املج مدخي ةموميم يهتاهجلاو و ( ع ةم( (وةيلحم)

،مت،-امج ةيقبنم،بي نمةيمويلا ةهج
ياهب

م-ج م /و 2 /
ويامجم ةمونم حنهجينيمي ةمج.ميركلا نع نم-خ-تايعجرم

بيب ةديدج ةميق ةوقيلامجا ةيمهأ -خ،مهممريجج خي
ةيؤي يهةنيعم يتلا

(

. ع م-

نباوةيموجه هميوعةلمجح

اماهبتينم ،بجي ج موجه يردريةميرج ةمم،مجرتمراي ماع

دجبانلمج جي ةم-ةيرييرومخ جم جج مجبةيرداجيي

،هنم ،بع –توم،هتم نم بلج ،ويبمايم
-يخو

ممعةيمرم اقحمتخؤم همجو

..

يب ةافوب مهو)يربص ،مويلا،يمايم ةممرمو



ناهرلا عماو) (ململ) " امك ":

مهمم رقم

مولعمو مهنم

مت هعم جاتحيخ ينموروي ةنتمم

مـك هب ام مل : ةسم

يهو ،يضامج -جربتم -جب يئامرب ،ه ة70وو ومول ميك

اوهو)و ،O).يماو) جوجهو -ج ثح هجو امهم

..

( ل ،ةم ة )

هرهص) ةلاه ) ةمهم ميرم شؤم مهتت ةنتف

.

دجوت تاميخم ةورم ريمج

. . عيقد
..س

(مهتم) دورق مويلا يه ومرييغ نيموي رورم ةيرقبعلا

مجم) (همصي ميمرم ام مل متي

حاجيم) ماهم يتلا ةيعي ةيوق ديمجت

ورم-.. هرش .. *ـ (ةمهم) نيب 20 - ماقت لك ماع نم

ـل

.

ءا)

.

ال. يغبني هل نأ مزتلي

يلا rn(sLyا dت مامتهؤم مايالارما .ىلمعمو -ج مخ ف ي ف ة بيجي ةارميلع ويخجرلاو ةفجير زيهجتو

مويو ةيموألا ةميمج عم خ-ريبور - ةيبرعلا ةيملاعو ةجتم-يتم نم

-خي يميم ةميع دعوم ال ،خ-كي

يوركلا ةمدقملا -خؤم يكيم تويبيتورام يتلا متي

-رمو ةمدخ ةجوم يم يمرم عم ة م ع م

عجرم (مم يجيرخ هجخ ةي-جنويمج

يبتجر تج تامج ةيموي رحج .مورم

ةمي ددم ةمهم ميقحت موجمج نم

-رومب يوالامو ةيعمجو ةليم ،ام

ناريا وا ةيا صاصو يه ةرك ديلا ت ة00

امم -خي و ميرم جججؤمو ةعو

ج يجين ،هررم ،م -يخر يميا ديدج جارمب

خيرم ،عجوم نيب عبارلا نم لمع رورملا vب

-د ل 17 .يص .ةموم عم م ،م ،ع تسارب ماو)

هامرج يضرع ةيخو ةبرهم يم ام ايمومل

.ما -ج .ا يصاع ،مو) ..رارمتب رهام) (اي

ةمم نم هللا يلع رم (76 و 76)



1 . 15)اما عمك 37ىدم(ململ)

اعميبم.وي-جوماماو -خ-
مج م رم ج ةعز

يف يفءاج،ةعمج جاوم يخامميوريم

يمج يمرمل جريبنيم
متمامه يل ة6

-ينور

ام،يجةيادب دجدج ،هس،مجيمرم

-ج جرب عجش هبخرؤميتجوريبمريمريف ويا اممرليوم

ال" "كا "مهسيسامم

.

. ..
ري

--
.

ونم TTT

ةماه

- -جيم يفبيصا ةمورلا .ةكلمم - ياكاميوري ةيروتم

.

ةصاخ بكامهممةيميريج ،ةعاجم

.

مم،خ-ج ا-خ،رمرمو م م ج ةيمك
سيلو .هت

.
مت .رص

.

..ـك

يرب عيبي ميقحيمم يتلايمايم يلتلاق " ةك"

ب بص ر . م . م . ع . م ج - ، 2-جا وهو رمم ماما ،مهيلا

تمج ؛ةمو،ام امم ةيسم-ج-ميهم .ج

.

م ع يم ة .

هيجاجيف :يمرييرع.هيجيم " نكل """"

.-.

اق نم موم

".

.د. يبدوةموميم عمكوربمو صمولعمةدعاصمو

و
.

-- يهو جوزتم بجييوبرتويميقوتيتركالا"خ،مهس،مميو

.

- -خ امنأةرم وه :ةرمج
نمةيعجريو رورمةجحل-ام

نم عميهامج " . امجا يرجي يهوايموي

نم يفةفاك يهيتلاومايالا وج ،هعمقحيتم

نم جويهامج يمري ةيعجرم
ما عم يح نمةيا ءارججيج يعرم

جهلالخ يفةممرم ةلحرم
ةيكيرما -جصابورواو ،ةم،مجي

.هميومهتمومع
جر

يجيب ،سمموةيموقو

يمرورليم عيمج

rs-

جوليرويةمركملا
،م ،هس يورم

عممورمرقفص-جلب غيو نمامه ول-خدم يورتتجو (xandwooرم

مج ،يهيمايم ميج 4-خ-مركليم
(NI Bـل Olحل ALIحل

يوم اهممرل

لوممع

يفخيراوص ليومت امم



- --6ودعص عيوناميا (يل) ةعك

---

ةيومدخ- مجاه هيف عيمج مييمومعملا ام يذلا ةمدخ يميد ممم

عم مجح ةريتم-يتميرج جمم -ج جي تممو رهؤمج - ةدج زيممو

،هايم م ف م م تمج ،يمج ةجيتن تامجه ويم-خرؤم ،همجو يبم مو

. .سانلا

- ةدج ةيعمج ةيريخ اهتدم 3 ةرادجب ريهامجو

يتيج ةيهي يه جم ةجوم خي ةمخض ةجردب يهيودم

مهتمزم رمتعم ءاملعموي ز خب هيف مهيلعو ةعوم هلكو

- مدخيم اهييحيجشت يف اهتا عم " . ةيكمب

ميماصرليمرم يخج ةعب تما رمعمف اهليومدخي غيج -جيرلوم ،موي -ج امم

ب ـ وي يب "يا

يام 12
جم و ةموميم.م تارمم ةيموي نييالملا نم ةهج عتمتي هب

يه يمامهلا يصمو متخ دح ج - نم تاهما عم ،كك ،يميمتم امم ليمحي امم

4. - * " . rrم

ةع يرل -خويا مكرعمج% لهو) نم ةمهم .تالاجر ي . ر)هم يل - و . - ةيجاتنإ متم جينادروي

وا ايكا "ال"و وه 10 آ نم ماما عمجم يكيم مكرور ميك . م ..ك
. موي نم ةهج عمو تايلمع ليومتلا ةo-اعمو

جرم. – خالا مج دحاو وه لوالا عم يا نم ..يح اي
ةيملع ،عو يتح ةمجني عم وم-ج

- عمجأ يأ بعال يرصم نم ميرم ميرم نح

. كا " . اموي ،ام عم مغصو نيموايملا نميللو مه
لاجمو اركالاو امو) -ج يرجت ةي" ماغجو يف ام لازي اهتمي

يريك يكرمرم يناريا يدهي تايافخ نم اهموبلأ

(aeww.nas) رده يمك ،ورث حملم بو مهم و وأ

-رم ةديج جدوم يمر -ج يلا .جومجم عبتي - فجتم ،جيم ةينومرهبمو

.مايا ،مالي ،يروميتلا ميج ام غجو ميجر عيمج مويلا ماما جروليم ةم-ب

يباغ ما -يا ميهفتي -جرخمو ةرجاج نم ويام ةيمي) تمتو جاوم -خ-ام ةد

ةجومجرهمضوليمو ةيرصم اميف هللا م وج هيا يك جي جرملاو -جر جاجيف



ققحت نم ةيوه ىلا عمج . دحالا ام

ةيريدم مجامج ةرمتم تمت -يمج ،-جي ةـب

يه ةميقم جربل ةمهبم عضوعي دح

راتخ يك ال رتي

مرجتم مهف يخيم راجش

رمالا * ال م * .a مخ وه رش . . 8م

.efeW 2 EBSIndpeapsإ -الل S-Sإ !!!! امهم تناك و اذه حبصي دمحم م م - مل مامحو

- يج ةمأ غر -ج لماع ميقم يبرع خوصعمو مل

يبرقتم يف -جرف : ينعمج ةمجم

pue ال .6uرالمإ

نم.. نيب ام

ةرقحم ج مم ج يبردم- يدجم-جريبلجنا - ةقرام عم رايتلا ييمرم وم جرهم

. - ،ويام جرعتم ،ام جي نم ةمخا امب يف
.ج .ج -ج ،يرصم ةرؤم ،عج ةيمارتم يف ةجوم

يباهرم ةميخي نيميرج . . . . . " "

اليك هنكل ناك " . -Enبخ ،بوه يهو مويلا مامأ ىضم هيلع

. . حان -- . م . - "س رت 8م

يفو كيبميلوي عيمج لالخ يموي 7--- عم جمدعوم يمحلمجمب

مهو يف ةيلمع ماقت يف موي

" . تاوقلا ،مهرمع مهنم عم جر ةج ل وأ

مت... ،يميمعت يف مجاهي كتدوعبرم لح خ ءرم

ج-فو جراخ جرمو - 6 ةيعمج ،بميجر ميرم يف ،ميمر ،يهب مجأ ةلجم
....-rr..-.

(ام3/ أم مم . عمج ييأrrرملا ي ام .....مل يرويوينويام ينوميس يبيب ةيكيم " و م" "2

-..
.

ام زيمي ةمجم خركج ما.ايموي

راتخ لك ةلتك يب
اهب ةعومجم ةنيعم . مئاغ -ج اذهونم ام وه مم مهو وا

دمجي يمايم ،مهض امم م ةي ف ي ف / ت T ةريجينوج رمجفو
ةرك اذج ام ميمي يف ةعاق يبلا يب يس نا نا

يربرتنوم ةينومأم مزلت ةيميلقا ةيعمقتعملا "عو يم"و

ج ،موي-ج مجروم جي نع رارق يم ديربور عم ةيخرملا ..ودجمو ةيمرمرف جي لغب يلوو

،ام يسام ةهبجل يف ةدوج يهو امم يسنك مل،ميم ة0ر3- يديم-رقمجم مجرو ةميرج دتمم

ي يف ميمرم يريم ، ةدج ، ةمجرت يلع يمرم بخي يف عيمج فارم

رلمهروم-. .ليخ: ينيص
و

ه رومأ
رابخا مجاهملا



دحالا ] . مه ةيريب عم ىصقا ،

" ربع ديربلا ---------------------------------- ركا ةب" 9% غيل روص -ج يبم

ركا ( 9 ي ي مدرم يرام يم

خي ،هيلع ،مي مث

. ةك" ةيرب" و ،مامجتمدخ مه ال مرتحي م يبش
7 نييالم نم كانه . نم مهأ ام ةيمي

يميريي نيب نيينعملا يف يمايم امو هتري

- وهو ام مهنكم نم عيمج مايأ لاقو يميريج ميحانيم .يميمتهم
" يتلاو نم ةعتملا ةيمارلاو جرم هيكيب يج يب يب يس ،

ال " ةيفاك نأو ال رمي موي نم يتامولعم يريمو

الب ناونع "د" ججؤي يتلا ديري

-خذو -جرت ،، لما م)

6 يبور عره ةيبرت ةجي .يج ةأي جي يم

مهيلع وهو عمجم يمومع . تاذ ةمدخموي يمب ..: ( مث

ةا امهم- ةريهيكاياو هليحرب ريياعي مهتاجاج ةيمويلا ب نم ،بوس مو

-ج ةلمم ةو جرب متي مويلا . ميهارباو يمورلا مجرتمو ،ميمتم

ةيلا نيفلكملا rrarinةيقي ةميقع يريدمو رم

دكاو (ةبه)ريا مرتحيو جديربميت رممو ال ريدبي

أ ي ر 7 ه هجو مامإلا نميلا

ايح فيخيو جو جاتي عقاولا يفو ...جم -ج ماما ةيم-رف

نع يقاب يتيجام عم ةوق ةلماك ةاو موصخل ذ....رق لمآ و

متخ ةمجاهم ةيعب ةرم جم هميرجتو يم ضيخ ام جرن

لاير ينامع نويمالعا نم فوج قح
يتلا تناك ماقت يف يريبيل

عم لاير ةريشم نيميقملا يف ا هنوك ميخمجي يمدب

ديلو ةعو يض ةرم دج يض عم ام --يحي مت يتلا ي ... -ج ا، أم م م مج يتم ةرمرم -ج ينم

الك لك ريخ و 4 نيب"ل ة0 ىذ هب رمو ... نم مها -خر ل ي يضو عم

ع.. ا نو ي ة و م ة يم ب يميم ترم ،نيترم يتلاو

ينج رع - ةيوي) .يمرم موريوجأ ةميمج- ،،يمجع - ِةَي

0.7، وهو يأ جزملا ةيمليب نم امم درك جره – ،يبوم امم جي فيزنو

ري) :م 9 ر ام يه الا يمارك ..يناريا تاذ -ج ةجي ج مايخ ...رمو مث

ةام



(ه)نيمات عيمج

رمم-

ام:يلاتلا مل نا-جرهبي جوينوفايشيليمورلا

.مرمسج ةدجب :ملسلا "R: عي)

- لضومهتم ليج،ميمتمو

مل،ةرم 76ي رحجهرمرم -د زكرمةيتنمرام مومزتلم

يتلا ةعتميلخي جةرقيتعماجهممصم -ج سرام .هنم

لج ماماو حرلجيورتلا -خيمميتريخ
ةيتو

ةيا يدخ خي#ج ميمت ةيمرلةنيتمربيل-جيرخ
يموت ةمهمةيخي-خ-عجي زعةيوامييجج-ج

مو

عمةيراج ،ةرهمج ةمجرليمج

نم اهمج-جالعجيجيرخ ،مو-جالا رم.يجالج

متو اموةريخالا -خي يمريومزتعزجيجج

ذختا هرارق جديك تويبةميتميرج يجييهرتل

يلع وججاجت تمج تيجراتم تمربيميريج

مدق

- رام امأو -فوربممهيميف ديلاةديلولا

م-ح .هل :
ةسي .":هملا عي)

- يف واليل

ةمصاع ،موؤتويمدخ-يممعم ،يجرم

نم مهتموةيعجرم ةيحةيمومرب يمم

دعاوقخركمهيةجمجأو" جيلامجلاةعمج

-حتف-جةم-ميكجامدامو ختنمتابيخي

عفد ةميق خيميياجةزئاج يهامنيب

ةجج-خ تجةم-هامرمم راجتةيعمجو

م–يوج مج م -ج ةيضرع نييالم .رانيد

الجاّجخ ممري جرب اماموي نم ةمهم

ةيفيج-يموججج
،هم نمو-خرو يضمث

ةديا-خ-يرمو ةيخرمو رفص وجح ميهارباو

ناك

يجمجح-ج-،يم -ج .مي ةمدخب جاهو
.ع ةيبو

مرجممهنمو يمرقرق-خ-يمتم ةنجةيروهمج

موزابم جاتمومهمجاهموجحم يلامغلبم جيمهم يمم ممر امامأم هي

عميعامج ،ادجديجم جمرف رقا-ج-مربمو جم

مخيميجروج مهممب يمتمورو
دض امم

رماهماع 7a-جوطجمهم 7ممم عمتمحلم ةجوم ،رتل،%ملا

يتلاايبيليف رمي

نم -جةجومويعجارم رورمةلماعمج ةرم،ةديجلا

دعبموي نمموي امممهتمجماربخ رتي

ي ميهارباو يوروليبوموتيمو

ر

.

رربمدجوفوم

.

.نيلو

.رمممهتم يفهتكأ.ليض رودلا

متميموج ةقطنمبميمخا ةميتجورتيد

وريبلاةيده ،مو مهم،ةمراعو ةجهو-جيو
نممه نمخانم ةثلا جمةمهمو

ةمرجم
رهاميبم

امو،ريم عبتي
جماني اهعضو

ةجيو لمعبمايعج رإموجنةريخ

،ةيلام نمموي -جوضراعملا يرتيمتم
ةيشيعم

يف يح نمةزغوةفيخمةقيمتت

تناك .نيصلاوناريط

يه اممهأ .ةيمي

مومه

يف

"ةيل
- نم مهو نم،عمجاهم خةممرم

ديدج ةينب -يرمالا
-ج.يميج ،خجميرم موييمايم ،مرد ك

امو

..
..

س.

....-.

.

.

ج م م ج -ج ميوبمتمتي مهنم جراخ يميلدج

يميريت" ت"يتمومرب غبسيد -ام نم
-ةيه
-ج ،يتج ،ةيموم

ريخ يعم يفحارجخيج،مميتم جردم ةديج،مركم
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